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Abstrakt 

Název:   Vliv agonistické a antagonistické dvojsérie na submaximální výkon v bench 

presu 

Cíle:   Hlavním cílem této práce je zjistit vliv pořadí cviků a typu série na 

submaximální výkon v BP, při velikosti odporu 4RM a době odpočinku 

4 min. 

Metody: V této práci byla použita metoda experimentu a metoda analýzy. Při 

hodnocení rozdílů mezi jednotlivými metodami byla použita metoda 

randomizovaného experimentu a to v předem stanovených podmínkách. 

Pro vyhodnocení získaných dat byla použita metoda MBD analýzy. 

Výsledky: Výsledkem této práce byly signifikantní rozdíly v počtu zvládnutých sérií 

BP ve schématech KON, ANT a AGO. Pomocí experimentu a následné 

analýzy dat bylo zjištěno, AGO má negativní vliv na submaximální 

výkon (-38 % oproti KON) se 100% pravděpodobností, naopak ANT má 

na submaximální výkon vliv pozitivní (+19,7% oproti KON) s 95% 

pravděpodobností. Využití AGO se tak jeví jako vhodná metoda pro 

navýšení submaximálního výkonu v BP. 

Klíčová slova: agonisté, antagonisté, objem, hypertrofie, individualizace, pohybová 

intervence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: The effect of agonist and antagonist superset on submaximal performance during 

BP 

Objectives: The aim of this work is to determine the differences in effect of different 

types of sets and order of individual exercises on submaximal 

performance in BP, with resistence of 4RM and 4-minute rest interval. 

Methods: In this work, a method of experimental research combined with a method of 

analysis was used. Method of a randomized experimental research was 

applied during the achal research with non-changing conditions. Later, 

the collected data were analysed and evaluated using the MBD method 

of analysing. 

Results: The results of this work are significant changes in numbers of performed sets 

of BP during KON, ANT and AGO schemes, with AGO having a 

negative effect of       -38% of performance when compared with KON 

scheme with 100% probability. ANT, on the other hand, showed a 

positive effect of +20% when compared to KON scheme with 95% 

probability.  The results of this work suggest that using AGO is a good 

method to increase submaximal performance in BP. 

Keywords: agonist, antagonist, volume, hypertrophy, individualization, physical 

intervention
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1 Úvod 

Posilování je nedílnou součástí mého života již 10 let a za tu dobu jsem poznal, jak 

klíčovou roli tato aktivita zastupuje v životě každého z nás při rozvoji a udržování 

pevného zdraví po celý život. Za těchto 10 let jsem vyzkoušel mnoho způsobů 

posilování. Bezmyšlenkovité, egoistické překonávání odporu, rozumné a strukturované 

překonávání odporu, cvičení s vlastní hmotností, kombinaci posilování a protahování, 

zdravotní cvičení, skupinové lekce, cvičení s balančními pomůckami, s TRX, atletické a 

gymnastické způsoby posilování. Krom těchto 10-ti let posilování mám rovněž 

zkušenosti s bojovými sporty, atletikou, plaváním, gymnastikou, míčovými hrami, 

tenisem, stolním tenisem, florbalem, ledním hokejem a softbalem. 

Ze všeho výše zmíněného mne nejvíce zaujali možnosti tělesného rozvoje při 

strukturovaném a postupném překování odporu v různých formách, často známým pod 

pojmem „funkční trénink“. Kombinace cvičení s vlastní vahou a chytrého využívání 

volných vah mi přišlo jako nejefektivnější pro zdravý a ucelený rozvoj těla jedince. 

Tento dojem mi potvrdil kurz fitness trenéra, kdy jsem se setkal s  antagonistickým 

tréninkem. 

Tento styl vedení tréninkových jednotek mi byl neznámý, ale dával smysl v mnoha 

ohledech, které mi v jiných stylech chyběly. Jedná se o velice komplexní rozvoj 

kosterního svalstva, který rovnoměrně zatěžuje klouby, neznevýhodňuje určité svalové 

partie a umožňuje zvládnutí velkého množství práce v krátkém čase. 

Krom toho, že šetří zdraví a čas jedince, dvě, dle mého názoru, nejcennější oblasti 

každého jedince, má rovněž pozitivní vliv na výkon. Po přečtení několika studií, které 

potvrzují pozitivní efekt na maximální sílu jedince, mne napadlo zjistit, do jaké míry je 

tento styl vedení tréninkové jednotky prospěšný v časové efektivitě a v pozitivním 

ovlivňování výkonu.   



11 

 

2 Zátěžové parametry 

Pojem zátěžové parametry popisují Petr & Štastný (2012) jako „činitele zátěžových 

parametrů“. Velikost odporu je po výběru cviku podle Stoppaniho (2008) jedním 

z nejdůležitějších metodotvorných činitelů. Lehnert (2010) pohlíží na sportovní trénink 

jako na adaptaci nervosvalového systému, kde adaptační změna probíhá na úrovni 

fyziologické, biochemické, morfologické, ale i strukturální. Adaptační požadavky na 

rozvoje dílčích druhů síly je nutné efektivně propojovat se zátěžovými parametry. Jinak 

to popisuje Stoppani (2006), kdy naopak nazývá zátěžové parametry jako tréninkově 

proměnné. Do souboru zátěžových parametrů navíc přidává volba cviku a jejich pořadí. 

 

2.1 Počet opakování a velikost odporu  

Tyto dva parametry spolu dle Poliquina velice úzce souvisí. Mezi počtem opakování 

v sérii a velikostí odporu platí negativní vztah, tedy čím vyšší je počet opakování u 

daného cviku, tím nižší musí být odpor tak, aby mohl cvičenec daný počet opakování 

s příslušným odporem technicky správně zvládnout. K vyjádření maximálního počtu 

opakování s určitým odporem slouží termín: „opakovací maximum“, rovněž známé jako 

OM nebo RM (z anglického repetition maximum). Vzhledem k celosvětové míře 

zavedení zkratky RM se tato zkratka využívá i v České literatuře. Petr & Šťastný (2012) 

říkají, že provede-li cvičenec 12RM, znamená to, že vykonal 12 opakování s takovou 

mírou odporu, která mu umožnila dokončit právě 12 opakování při dodržení správné 

techniky provedení daného cviku. Při pokusu o 13. opakování by cvičenec neměl být 

schopen opakování dokončit. Kdyby ho totiž dokončit zvládl, daná míra odporu by 

nebyla 12RM nýbrž 13RM, jelikož zvládl právě 13 opakování a 14 už ne.  

Velikost odporu je dle Periče & Dovalila (2010) hmotnost použitého břemene, reakce 

pevné opory, nebo silou partnera, trenažérem. Hmotnost zvednutého břemene, nejčastěji 

uvádíme v % 1RM tedy percentuální poměr maximálního možného výkonu pro jedno 

opakování daného cviku.  Vyšší odpor = nižší metabolická adaptace, vyšší nervosvalová 

adaptace a vyšší přírůstky svalové síly. U středních odporů (10RM) je dle (Petr & 

Šťastný, 2012) zaznamenáno nejvyšší navýšení růstového hormonu a testosteronu.  
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Orientační počet opakování při daném procentu maximálního odporu popisuje tabulka 

č. 1. 

 

Tabulka 1 - - Orientační počet opakování při učitém % max. odporu (Petr & Šťastný, 2012) 
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2.2 Tempo 

Tempo vyjadřuje dobu provedení jednoho opakování cviku a tím určuje celkový TUT 

(Time Under Tension = doba zatížení svalu) dané série. TUT následně určuje výsledný 

efekt na rozvoj svalu viz tabulka 1). 

Pozitivní část cviku by měla být provedena svižněji s vědomou kontrakcí cvičených 

svalů, negativní část naopak pomaleji, až k 4 vteřinám doby. Pauza mezi fázemi 

opakování by měla být žádná či minimální (4-0-1-1 je optimální tempo opakování pro 

hypertrofii svalstva), záleží však na požadovaném efektu. Čísla vyjadřují postupně dobu 

trvání negativní části, pauzy po jejím dokončení, pozitivní části a druhé pauzy. 

Udržování správného tempa opět minimalizuje možnost zranění a maximalizuje efekt 

cvičení na svalstvo cvičence. Součtem doby jednotlivých částí opakování získáme  

 

Tabulka 2 - TUT a následný efekt na svaly (Petr & Šťastný, 2012) 
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výsledný čas pro jedno opakování. Vynásobením výsledného času pro jedno opakování 

počtem opakování získáme TUT pro cvičené svaly, na základě kterého je možno určit, 

jaký výsledný efekt daná série bude mít na trénované svaly cvičence. Rovněž výsledný 

TUT určí, jaké energetické krytí bude dané série mít (viz tabulka č. 2). 

2.3 Cviky 

Cviky jsou do tréninkového plánu zařazovány s určitým cílem a záměrem. Jejich počet, 

pořadí a efekt je přímo závislý na cíli dané tréninkové jednotky a do tréninkové 

jednotky jsou zařazovány jako první. Jsou řazeny od nejtěžších po nejlehčí, od 

komplexních po izolované, od pro cvičence nových po cvičencem znané tak, aby byl 

cvičenec schopen všechny cviky provést a aby docílil kýženého efektu (viz obrázek č. 

1). Cviky zapojující rychlá svalová vlákna by měly být na začátku tréninkové jednotky, 

stejně tak i rychlé a explozivní cviky. Výsledné pořadí cviků značně ovlivňuje kvalitu a 

efekt silového tréninku. Stopanni 2016 říká, že jednotlivé cviky jsou základem každé 

tréninkové jednotky.  

 

Obrázek 1 - Náročnost cvičení ve vtahu k rekrutaci motorických jednotek dle Petra a 

Šťastného (2012) 
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2.4 Počet sérií a doba odpočinku 

Petr & Šťastný (2012) popisují sérii jako skupinu opakování určitého cviku provedené 

bez přestávky. Počet sérií tedy říká, kolikrát cvičenec provede daný počet opakování  u 

zvoleného cviku. Výsledek se poté zapisuje následujícím způsobem: 3 x 12, tedy 3 série 

po 12-ti opakováních. Mezi jednotlivými sériemi je v tréninkové jednotce poté zařazena 

doba odpočinku. 

Jelikož každá série obsahuje daný počet opakování, je zřejmé, že čím vyšší počet sérií 

bude v tréninkové jednotce zařazen, tím méně opakování bude cvičenec schopen 

provést v každé sérii. Mezi počtem sérií a počtem opakování tedy panuje převrácený 

vztah (viz tabulka č. 3).  

Doba odpočinku, nebo také interval odpočinku, udává délku pauzy mezi jednotlivými 

sériemi a cviky. Dle Petra & Šťastného (2012) je tato doba věnovaná regeneraci a její 

délka závisí na cíli tréninku. Délka odpočinku souvisí s druhem trénované silové 

schopnosti, s komplexností a náročností cviků a s trénovaností jedince. Tabulka č. 4 

znázorňuje, jak interval odpočinku ovlivňuje výsledný efekt tréninkové jednotky. 

Na silový trénink se vztahuje zákon o snižování výnosu (ang. Law of diminishing 

returs). Ten říká, že čím více je stejného podnětu, tím postupně menší je následná 

Tabulka 3 - Převrácený vztah mezi počtem opakování a počtem sérií (Petr, Šťastný; 2012) 
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adaptace a tedy výsledky tréninku. MacCormick (2019) říká, že nejdůležitější je vždy 

první série, jelikož s každou následující je snížen stimul. 

 

Tabulka 4 - Vliv intervalu odpočinku na silovou schopnost (Petr & Šťastný, 2012) 

 

3 Metody rozvoje silových schopností 

Perič & Dovalil (2010) uvádějí, že metody rozvoje se liší od pohledu autora na danou 

problematiku, a to díky různým kritériím dělení podle svalové koncentrace. 

Metoda maximálních úsilí: Smyslem je překonat co největší odpor 95–100 % maxima 

(myšleno 1RM) cvičence. Počet opakování je 1–3×, důležitost je kladena na správné 

provedení cviku. Krátkodobé úsilí zvyšuje počet aktivovaných svalových vláken (Perič 

& Dovalil, 2010). Metodu maximálního úsilí je možno využít k maximálním nárůstům 

síly. Její zapotřebí brát v potaz při využívání rozvoje intermuskulárním stejně i 

intramuskulární. Centrální nervový systém se upraví dle působení síly (Zatsiorsky & 

Kraemer, 2014). 

Metoda opakovaných úsilí: Cvičení s vysokým nemaximálním odporem, které je 

vhodné pro silově vyspělé cvičence. Odpor je přibližně na 80-65 % maxima cvičence a 

počty opakování 8–15× (Perič & Dovalil, 2010). Zatsiorsky & Kraemer (2014) popisují 

metodu opakovaného úsilí na principu cvičení s odporem a s vynaložením vlastního 

úsilí až do selhání při nejvyšším možném počtu opakování, který je sportovec schopen 

provést.  
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Metoda excentrická – brzdivá Tato metoda spočívá v excentrické práci, kde zátěž je 

svalově brzděna. Velikost odporu je přibližně 120-160 % maxima cvičence, interval 

odpočinku 2–3 minuty, počet opakování 2–3, trvání podnětu 2–3 sekundy. Je potřeba 

dopomoc v podobě partnera, který pomáhá zdvihnout břemeno po dokončení 

excentrické fáze pohybu. Tato metoda rozvíjí absolutní sílu (Perič & Dovalil, 2010), 

jelikož při brzdivém pohybu je sval schopný vyvinout největší sílu. Metoda je vhodná 

pro překonávání stagnace. V této metodě je největší zapojení rychlých svalových 

vláken, jelikož jsou vystavena velké zátěži. Počet cviků je 1–5, počet opakování 1–5, 

počet sérií 1–3, interval odpočinku řádově minuty z důvodu dostačující energetické 

obnovy. Je potřeba zajistit dopomoc (Grasgruber & Cacek, 2008). 

Metoda izometrická: Podstata tkví v působení proti nepřekonatelnému odporu (stěna, 

zařízení tělocvičny). Délka kontrakce by měla být vyvíjena asi 5–15 sekund, délka 

odpočinku 3 minuty. Počet opakování se různí podle vyspělosti osob, ale postupem času 

vzrůstá. Výhodou je, že při tomto cvičení lze přesně zapojit jen část vybraných 

svalových skupin. Nevýhoda je snížení mezisvalové koordinace kvůli zhoršenému 

zásobení svalů krví. Využití jen v kombinaci s dalšími metodami (Perič & Dovalil, 

2010). Příkladem by byl tlak proti odporu, síla musí být větší než koncentrická síla 

jedince. Účinek je prokázán u cvičení se submaximálními a maximálními hmotnostmi. 

Trénink s maximální hmotností má větší vliv na rozvoj statické sí ly (Grasgruber & 

Cacek, 2008). 

Metoda intermediární: Propojení dynamické a statické kontrakce v jednom cviku. 

Začátek je v dynamickém překonávání odporu, který v následném průběhu přechází do 

zastavení a k výdrži (cca 5 sekund). Počet opakování je 2–4 (Perič & Dovalil, 2010). 41 

V průběhu dynamického opakování je fáze zastavení s výdrží a následné dokončení 

celého pohybu. K zastavení dochází 1–3×. Doba cvičení není ohraničena počtem sérií 

ani opakování. Obyčejně se počet opakování pohybuje kolem 10. Jedná se o smíšení 

metody opakovaného úsilí a metody izotonické se submaximální intenzitou (Cacek et 

al., 2007). 
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4 Tréninkové metody manipulující se sériemi 

4.1.1 Metoda preaktivace 

Preaktivace svalu je metoda, kdy konkrétní sval či svalovou skupinu cvičenec procvičí 

prostřednictvím izolovaného cviku. Tento set je prakticky zahřívací, neboť cílem není 

sval unavit, ale pouze sval prohřát a zaktivovat. Tím se zlepší propojení svalu a myslí 

neboli schopnost procítit sval během pracovní série, což příznivě ovlivňuje hypertrofii 

daného svalu či svalové skupiny. 

Studie od Brada Jona Schoenfelda (2018) dokazuje, že skupina, soustředící se na 

kontrakci svalu během cvičení, měla vyšší hypertrofii cvičených svalů oproti skupině 

kontrolní.  

4.1.2 Post-aktivační potenciál  

Rovněž známé jako postaktivační potenciace nebo PAP (z angl. Post-activation 

potentiation).  Původně definováno Robbinsem  2005, tato teorie je založena na faktu, 

že historie kontrakcí daného svalu ovlivňuje kontrakce budoucí.  Unavující svalové 

kontrakce narušují funkci svalu, kdežto neunavující svalové kontrakce proti vysokému 

odporu po krátký čas dokáží zvýšit výkon svalu. To znamená, že metoda PAP zvýší 

nejen výkon svalu ale i rychlostní vývoj síly, neboli RFD (z angl. Rate of Force 

Development). Zvýšení RFD je výsledkem původní aktivace svalu, stejně tak jako 

rychlost a síla vyvolané kontrakce, provedené v maximální rychlosti proti odporu. 

Jinými slovy vzrušení nervové soustavy na základě výše zmíněné kontrakce navýší 

schopnost svalové kontrakce v daném svalu. 

4.1.3 Agonistická dvojsérie (Metoda předvyčerpání) 

Předvyčerpání, neboli agonistická dvojsérie (AGO)  je technika, kdy je určitý sval nebo 

svalové skupina cíleně procvičena jednokloubním, izolovaným cvikem do momentu, 

kdy je procvičovaný sval unavený. Ihned po ukončení předvyčerpávací série jde 

cvičenec cvičit komplexní cvik zaměřující tutéž svalou skupinu. Tato technika je často 

využívána u začátečníků na ochablé svalstvo, kdy před-vyčerpání slabé svalové skupiny 

zajistí její maximální únavu a tím umocní její silové a hypertrofické přírůstky. 

Šťastný a spol. (2017) ve své studii potvrzují, že triceps měl signifikantně vyšší 

koncentrickou aktivaci během BP po předvyčerpání než bez něj. Tyto výsledky 
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potvrzují výsledky studie od Jespera Augustssona (2003), který ve své práci testoval 17 

mladých mužů. Využitím EMG (elektromyografických) elektrod sledoval aktivaci 

jednotlivých svalů dolní končetiny. Jedinci testovací skupiny provedli jeden set 10RM 

předkopávání na stroji. Výsledky ukázaly, že kontrolní skupina měla při leg pressu 

vyšší aktivitu rectus femoris a vastus lateralis oproti testovací. Vyšší aktivace svalů 

zvyšuje stimulus a následnou adaptaci svalu, podporující svalovou hypertrofii. 

Naopak o snížení výkonu píše ve své studii Brennecke (2009), kde zjištěné výsledky 

naznačují, že tato metoda svaly vysiluje, čímž už při zatížení 10RM mění dráhu pohybu 

břemene, snížuje počet zvládnutých opakování a zvyšuje riziko zranění. 

Metoda předvyčerpání je tak vhodná pro menší svalové skupiny a pro zvýšení svalové 

hypertrofie, díky zvýšení aktivity svalu. Není však vhodná pro akutní zvýšení silových 

schopností.  

4.1.4 Antagonistická dvojsérie 

Robbins (2010) popisuje antagonisticko-agonistickou dvojsérii jako variantu „super 

setu“ s názvem párový set. Dvojsérie, neboli série, kde proband procvičí cvik a bez 

pauzy odcvičí ihned další, celkově tvořící jednu sérii, je technika umožňující navýšení 

objemu práce bez zvýšení časových nároků. Konkrétně antagonisticko-agonistická 

dvojsérie (ANT) procvičí prvním cvikem antagonisty těch svalů a svalových skupin, pro 

které jsou svaly, na které je zaměřený druhý cvik této dvojsérie, agonisty. Na zařazení a 

kompletní efekt ANT na cvičence bylo provedeno několik studií ukazující různorodé 

výsledky. 

Robbins roku 2010 vydal studii s názvem: „Agonist-Antagonist Paired Set Resistance 

Training: A Brief Review“, kde shrnuje veškeré dosavadní vědění o této dvojsérii. V ní 

udává, že bylo vykonáno mnoho studií, sledujících efekt ANT na maximální sílu. Ve 

všech studiích byly sledovány změny u bench pressu (BP) při provedení tradičního 

protokolu a při ANT protokolu, kde byl BP spárován s určitým cvikem, zaměřující 

antagonisty BP. Až na studii od Bakera a Newtona (2005), která ukázala u 24 

trénovaných ragbistů zlepšení o v průměru 5% ve výšce vrhu medicinbalu v leže 

trčením po provedení 1RM ANT oproti setu pouze s BP, nebyly změny v maximální 

síle jasně prokázány.  

Robbins sám roku 2010 provedl studii: „Physical Performance and Electromyographic 

Responses to an Acute Bout of Paired Set Strength Training Versus Traditional Strength 
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Training“, kdy 16 trénovaných sportovců provedlo 2 testovací protokoly. V prvním, 

tradičním, provedly cvičenci 3 sety BP a 3 sety přítahů tyče v předklonu (Bpull). Mezi 

sety byla nastavena doba odpočinku 4 minuty. V druhém schématu, ANT, provedly 

probandi 3 sety BP a 3 sety Bpull střídavě s dobou odpočinku 2 minuty mezi cviky. 

Velikost odporu byla nastavena na 60, 80 a 90% předem stanovených 4RM u obou 

cviků. První schéma bylo dokončeno po přibližně 20-ti minutách, kdežto schéma ANT 

probandi dokončili za polovinu času. Výsledky tak naznačily, že ANT je vhodná pro 

rozvoj silových schopností, jelikož je stejné množství práce provedeno za kratší 

jednotku času. 

Studie Maximal repetition performance, rating of perceived exertion, and muscle 

fatigue during paired set training performed with different rest intervals vedena Maiou, 

2015 sledovala 14 trénovaných mužských probandů. Probandi podstoupili schémata 

antagonistické dvojsérie BP a veslařského přítahu. První schéma nastavilo dobu 

odpočinku mezi jednotlivými střídavými sety na 2 minuty, v druhém byl interval 4 

minuty. Velikost odporu byla nastavena na 8RM. Probandi ve výsledku provedli stejné 

množství opakování. Výsledky naznačují, že kratší interval odpočinku vede k vyšší 

únavě v kratším časovém úseku, což potvrzuje časovou efektivitu ANT v tréninku. Tyto 

výsledky potvrdila studie: „Volume Load and Neuromuscular Fatigue During an Acute 

Bout of Agonist-Antagonist Paired-Set vs. Traditional-Set Training“ od Paze (2017). 

ANT vytvoří větší tréninkový objem za kratší jednotku času, čímž vyvolává větší únavu 

a poskytuje tak zvýšený tréninkový stimul. Jako vhodná doba odpočinku mezi 

jednotlivými antagonistickými cviky se jeví podle Maia (2017) žádná až krátká doba 

odpočinku, konkrétně 0-60 vteřin. Při tomto intervalu vykazuje agonista při 10RM 

zvýšení počtu opakování, dle studie až o 3 opakování. 

Na základě výsledků dostupných studií lze stanovit, že ANT je časově efektivní metoda, 

vhodná pro rozvoj síly díky zvýšení objemu v daném časovém úseku. Rovněž vyvolává 

vyšší únavu, čímž poskytuje vyšší tréninkový stimul pro silové přírůstky. Jako vhodná 

doba odpočinku mezi antagonistickými cviky se jeví interval 0-30 vteřin, mezi 

jednotlivými dvojsériemi je vhodnou dobou 3-5 minut.  

Jelikož ale testovaná schémata nepřekročila počet sérií 3, je otázkou, jaký efekt má 

ANT na výkon v delším časovém úseku, tedy více než 20 minut.  
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5 Komplexní cviky 

Dle Stoppaniho (2016) jsou komplexní cviky takové cviky, které vyžadují vysoce 

koordinované zapojení několika svalových skupin najednou, a kdy dochází k pohybu ve 

více kloubech současně. Tyto cviky jsou koordinačně a energeticky výrazně náročnější. 

Typickými představiteli komplexních cviků jsou: Bench press, mrtvý tah, dřep, 

olympijské zdvihy, tedy přemístění a trh, a variace těchto cviků, jako například čelní 

dřep, tlaky s osou ve stoje, přítahy osy v předklonu nebo veslařský přítah na stroji.   

5.1 Bench Press 

Bench press (BP) je jedním z nejznámějších cviků na horní polovinu těla. Je klíčový pro 

celkový rozvoj jedince. Primární svaly zapojené do pohybu prováděném při BP jsou 

pectoralis major, triceps brachii a musculus deltoideus, především jeho kličková část a 

také nadpažková část, která slouží jako stabilizující sval (Stoppani, 2016). Provedení 

jednoho opakování je zobrazeno na obrázcích 2 a 3. 

Obrázek 2 – BP, startovní poloha (vlastní zpracování) 
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5.2 Technika BP 

Jelikož se jedná o náročný komplexní cvik, při kterém je zatěžované celé tělo jedince, je 

enormně důležité, aby byl prováděn správnou formou. Bez správného provedení se 

může cvičenec jednoduše zranit, a to především v kloubu ramenním, v zápěstí nebo 

v bederní části zad. Tato práce využívá techniku provedení dle pravidel IPF bez 

mostování. 

Obrázek 3 - BP,  konec excentrické fáze (vlastní zpracování) 

A) Poloha nohou 

Nohy by měly být pokrčené, pevné a celými ploskami chodidel na zemi. Cílem je mít 

pevný základ, ze kterého jedinec dokáže generovat sílu během provádění pohybu. 

Špičky jsou mírně vytočeny do stran. 

B)  Pozice těla 

Při nalehání na lavičku by se měl jedinec položit pod tyč tak, aby ji mohl příjemně 

zdvihnout a zase položit. Tyč bývá zpravidla nad úrovní očí až krku. Během pohybu by 

mu držáky neměly bránit či ho jakkoliv omezovat. Cvičenec je celou svou vahou na 
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lavičce, nikde nepřepadává a pohyb paží je volný. Hlava je po celou dobu položena na 

lavici. 

C)  Lopatky 

Po správném nalehnutí na lavici je extrémně důležité zmáčknout lopatky k sobě tak, aby 

se ramena posunuli blíže k zemi a zamezili tak možnému zranění. Tímto pohybem 

zabráníme zranění v kloubu ramenním a rovněž maximalizujeme rekrutaci prsních 

svalů. 

D) Prohnutí v zádech 

Prohnutí v zádech je důležitý prvek nejen pro powerliftery. Jedinci toužící zdvihnout 

nejvyšší možný odpor použijí techniku „mostování“, kdy je prohnutí v zádech extrémní 

a cvičenec tak při pohledu z boku vytvoří pomyslný ohnutý most, kdy jsou v kontaktu 

s lavičkou pouze jeho hýždě a lopatky. Tato technika je ale náročná pro běžné uživatele, 

zvyšuje možnost zranění, zkracuje rozsah pohybu a je uzpůsobena pro silové sporty. 

Pokud se tedy nejedná o sportovní provedení, mírné prohnutí v zádech je vhodné pro 

udržení neutrální pozice páteře a hladký průběh cviku. V této práci bylo využito pouze 

mírného prohnutí. 

E) Úchop 

Míru zapojení jednotlivých svalů výrazně ovlivňuje technika provedení cviku, 

především však šířka úchopu. Při pronačním úchopu osy (nadhmat) je aktivita 

sternoclaviculární i claviculární části prsních svalů nejvyšší za použití širokého úchopu 

(200 % biakromiální šířky) a nejmenší za použití úzkého úchopu (vzdálenost jedné 

dlaně mezi oběma rukama). Aktivita tricepsu je při nadhmatu nejvyšší při úzkém 

úchopu a nejnižší při širokém. Pokud osu uchopíme supinačním hmatem (podhmat), 

výrazně vzrůstá aktivita bicepsu především za použití širokého úchopu (o 109 % víc než 

při použití širokého úchopu nadhmatem). Současně se do pohybu víc zapojuje i  

claviculární část prsních svalů. Širší úchop (>1,5 biakromiální šířky) může také zvýšit 

riziko poranění ramen a natržení prsního svalu. Posunutí úchopu ze širokého na střední 

(<1,5 biakromiální šířky) se ukázalo jako výhodné z hlediska prevence zranění a 

zároveň výrazně neovlivnilo zapojení svalů do pohybu. 

Šíře úchopu zálěží na délce končetin jedince. Při vodorovné poloze paží by měl 

cvičenec v loktí svírat úhel 90° tak, aby poloha předloktí byla po celou dobu kolmá 

k zemi. Tyč je uchopena a držena pevně s palci v poloze proti prstům. Při uchopování 
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tyče je tyč pokládána co možná nejníže do dlaně. Zápěstí je po celou dobu cviku 

v prodloužení předloktí s mírnou extenzí (viz obrázek 4).  Šíře úchopu by dle pravidel 

IPF neměla přesáhnout 81cm mezi ukazováčky (viz obrázek 5). 

 

Obrázek 4 - Správný úchop (vlastní zpracování) 

F) Poloha loktů 

Ideální úhel loktů k tělu je 45°-60° (viz obrázek 5). Při větším úhlu jsou více namáhané 

přední deltové svaly, při menším naopak tricepsy. Rovněž tento úhel zajišťuje prevenci 

poranění a maximální sílu.  

 

Obrázek 5 - Úhel loktů a šíře úchopu (vlastní zpracování) 
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G) Průběh jednoho opakování 

Po splnění všech požadavků na pozici těla a úchopu je tyč zdvihnuta a přesunuta  do 

úrovně bradavek. S nádechem cvičenec zpevní břišní svalstvo a vytvoří nitrobřišní tlak. 

Dále pevně stiskne tyč způsobem, jako by ji chtěl ohnout do tvaru U, což nastaví 

správnou polohu loktů. Tyč je poté snížena do bodu, kdy se dotkne cvičencovi hrudi, 

nejlépe v úrovni bradavek. Ihned po kontaktu je s výdechem zpevněno celé tělo 

cvičence a tyč je zdvižena do startovní polohy. 

5.3 Veslařský přítah 

Veslařský přítah (VP) je cvik prováděný na stroji, kde cvičenec sedí na lavici a ve 

vzpřímeném sedu přitahuje kladku ke svému pupíku. Tento cvik posiluje svalstvo zad – 

široký sval zádový, spodní část svalu trapézovitého, teres minor, teres major, 

mezilopatkové svaly a vzpřimovače páteře. Sekundárně procvičí a svalstvo paží, 

konkrétně biceps bachii, brachialis, svaly předloktí a zadní delty.  

5.4 Technika VP 

A) Poloha těla 

Cvičenec se posadí na lavici tak, aby měl opěrky příjemně pod ploskami chodidel. Nohy 

jsou pokrčené, zapřené. Tělo cvičence je vzpřímené, kolmo k zemi (viz obr. 6). 

 

Obrázek 6 - VP, startovní poloha (vlastní zpracování) 
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B) Úchop 

U tohoto cviku je možno využít několik variant možností držadel a úchopu. Nejčastěji 

se používá neutrální držadlo nebo držadlo V-bar, který má rukojeti stočené nahoře 

dovnitř pro přirozenější postavení paží. Neutrální pozice paží je tělu nejpřirozenější a 

umožňuje vysoký rozsah pohybu. Rovněž je možné použít kladku a uchytit ji naširoko, 

na úzko, podhmatem. V neposlední řadě lze použít i lano nebo dvě volná držadla. V této 

práci bylo využito neutrálního úchopu s V-bar držadlem. 

 

Obrázek 7 - VP, maximální kontrakce (vlastní zpracování) 

C) Průběh jednoho opakování 

Cvičenec se z polohy sedu rovným předklonem natáhne pro úchop, pevně jej uchopí a 

vzpřímením se vrátí do původní polohy, kdy jeho torso a nohy svírají úhel 90°. Hruď je 

vypjatá, lopatky stažené k sobě a tlačeny dolu. 

Cvičenec se nadechne a s výdechem přitáhne paže k tělu, lokty míjí torso, tak daleko, 

než se držadlo dotkne břicha cvičence. V tento moment dochází k nejvyšší aktivaci 

svalstva (viz obrázek 7). Po vydechnutí a krátké pauze cvičenec pomalu uvolní paže do 

startovní pozice. 

Je důležité v průběhu opakování dbát na vzpřímenou polohu torsa cvičence tak, aby si 

nepomáhal pohyby tělem v podobě cukání. 



27 

 

6 Francouzský tlak 

Francouzský tlak (dále jen FT) je cvik zaměřený především pro rozvoj tricepsu brachii. 

Tento cvik není cvikem komplexním, nýbrž cvikem jednokloubním, který procvičuje 

všechny hlavy tricepsu brachii. Cvičenec provádí extenzi paží v leže (viz. obrázek 8) 

z polohy zobrazené na obrázku 9. 

A) Poloha těla a úchop 

Cvičenec nalehne na lavičku zády. Stažením lopatek k sobě zajistí stabilní polohu 

ramenního kloubu. Nohy má cvičenec celou ploskou na zemi, špičky míří lehce do 

stran. Při zpevněném středu těla cvičenec zdvihne činky před sebe jako při dokončení 

rozpažování. 

B) Poloha loktů 

Lokty jsou ve vzpažené poloze kolmo se zemí. Tricepsy směřují před tělo, paže jsou 

v neutrální poloze. Během pohybu by se lokty měly vytočit ven pouze minimálně. Paže 

se ohýbá pouze v lokti, horní část paže je v průběhu opakování nehybná. 

 

Obrázek 8 - Francouzský tlak, startovní poloha (vlastní zpracování) 
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Obrázek 9 - Francouzský tlak, konec excentrické fáze (vlastní zpracování) 

 

C) Průběh jednoho opakování 

Cvičenec pomalu spouští činky k uším po obloukové trajektorii. Lokty a paže jsou 

pevně stabilizované, pohyb vychází pouze z lokte. Při dosažení maximální flexe v lokti 

je provedena extenze paží s výdechem.  
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7 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je zjistit vliv pořadí cviků a typu série na submaximální výkon 

v BP, při velikosti odporu 4RM. Experiment probíhal u pokročilých jedinců v oblasti 

silového tréninku. 

 Na základě získaných dat je očekávání, že při antagonistické dvojsérii dojde k navýšení 

nebo zachování výsledného počtu zvládnutých setů BP. Naopak při agonistické 

dvojsérii je očekáván pokles celkového počtu zvládnutých setů BP na základě 

kumulující se únavy hlavních hybačů. 

Kombinace těchto faktorů pozitivně či negativně ovlivní výsledný počet zvládnutých 

setů 4RM BP.  

 

Úkoly práce: 

• Prostudovat odbornou literaturu 

• Vytvořit pracovní schémata 

• Provést výzkum na probandech dle vytvořených schémat 

• Zapsat a analyzovat získaná data měřením 

• Vyhodnotit a porovnat výsledky s jinými výzkumy 

 

 

8 Hypotézy 

H1: Antagonický systém tréninku umožní provedení více sérií se submaximálním 

odporem, čímž může zvýšit tréninkový objem. 

H2: Agonistická dvojsérie přetíží primární hybače natolik, že dojde k redukci počtu 

sérií. 
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9 Metodika práce 

9.1 Výzkumný soubor 

Testovaný vzorek pro tento výzkum byl složen z 10-ti mužů ve věku 22-28 let o 

hmotnosti (v kg) 86,45 ± 10,5 a výšce (v cm) 184,9 ± 3,9, kteří jsou pokročilí v oblasti 

silového tréninku a mají požadované znalosti a zkušenosti se všemi, v této studii 

používanými, cviky, tedy BP, VP a FT. Jednalo se o různorodé sportovce, kteří 

využívají silový trénink jako prostředek pro celkový tělesný rozvoj. Zúčastnění byli 

v průběhu testování bez jakýchkoliv zdravotních komplikací a měli možnost z výzkumu 

kdykoliv odstoupit. 

 

9.2 Metodika výzkumu 

Výzkum probíhal dle daného protokolu, ve kterém byla 3 testovaná schémata (viz obr 

10, 11 a 12) randomizovaně rozdělena do doby 2 týdnů. Mezi jednotlivými testovacími 

dny byl vždy alespoň 3 dny odpočinek pro dostatečnou regeneraci. Probandi byli 

vyrozuměni, aby minimálně 48 hodin před testováním vynechali jakýkoliv trénink 

intenzivního charakteru zatěžující horní polovinu těla. 

Nejdříve byl probandům vysvětlen záměr a smysl měření tak, aby probandi chápali, co 

měření sleduje. Následně byli seznámeni s jednotlivými protokoly a s podmínkami 

měření. Nakonec jsme společně určili jednotlivé čtyři termíny měření a místo, kde bude 

měření probíhat tak, aby měření probanda probíhalo ve stejných podmínkách po celou 

dobu měření. 
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Obrázek 12 - Kontrolní schéma (vlastní zpracování) 

Obrázek 11 - ANT schéma (vlastní zpracování) 

Obrázek 10 - AGO schéma (vlastní zpracování) 
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BP byl cvičen dle modifikovaných pravidel IPF bez mostování. První modifikací byla 

maximální šíře úchopu, která byla stanovena na 81cm – měřeno mezi ukazováčky. 

Druhá modifikace se týkala pravidla o zastavení činky na hrudníku a zdvihu na povel. 

Ve výzkumu bylo povoleno provedení: dotyk a zdvih, nikoliv však odrážení od 

hrudníku.  

Během všech uskutečněných měření byla přítomna minimálně jedna osoba sloužící jako 

dopomoc při dosažení neschopnosti provést opakování. Tempo opakování bylo 

nastaveno na 3010, počítáno nahlas mnou podle stopek. 

Pro VP byl využit stroj s neutrálním držadlem a úchopem. Pro plné opakování se 

proband dotkl úchopem svého břicha. Tempo bylo nastaveno na 3010 počítáno nahlas 

mnou podle stopek.  

Pro francouzský tlak bylo využito jednoručních činek v leže na rovné lavici. Lokty 

trčely kolmo ke stropu, 90° k tělu. Tato poloha byla hlídána po celou dobu provádění 

cviku. Tempo bylo nastaveno na 3010, počítání nahlas mnou podle stopek. 

Měření bylo zastaveno v momentě, kdy proband nebyl schopen dokončit opakování ve 

správném technickém provedení u cviku BP. Tento moment byl určen zastavením 

pohybu osy po dobu delší než 3 vteřiny nebo zpětným pohybem osy k hrudníku 

probanda. Po tomto selhání byla provedena kontrolní série, která v případě úspěchu byla 

počítána jako další úspěšná série a resetovala tak předešlé selhání. 

Během úvodní schůzky proběhlo zahřátí a určení 4RM probanda u všech požadovaných 

cviků – BP, VP a FT. Během určování hmotnosti byla rovněž probandovi vysvětlena 

správná technika a tempo provedení jednotlivých cviků. Proband se tedy kompletně 

seznámil s technickými požadavky měření. 

V dny měření jednotlivých protokolů prošel proband zahřátím (běh na páse, mobilizační 

cvičení) a několika zahřívacími sériemi daného cviku. Zahřátí bylo krátké a nenáročně, 

aby nedošlo k vyčerpání energetických zásob ještě před zahájením měření a nedošlo tak 

ke zkreslení výkonu. Během měření byl s probandem udržován rozhovor ohledně 

pocitů, dodržování techniky a tempa. 
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9.3  Sběr a analýza dat 

Po dokončení všech měření mi byla k dispozici veškerá data o průběhu měření, 

zvedaných hmotnostech, probandech a a úskalích měření. Výsledné hodnoty byly 

následně analyzovány a porovnávány. Kritická hodnota signifikace byla nastavena na 

p≤0,05. 

9.4  Metoda MBD 

Jelikož cílem této práce bylo zjistit efekt změny výkonu při rozdílném typu sérií, 

intervenční výsledky byly interpretovány pomocí metody MBD (z anglického 

Magnitude-Based Decisions). Výsledkem této metody je % hodnota CL (z anglického 

Confidence Limit). Tato hodnota říká, jak moc je efekt pravděpodobný (Hopkins, 

2019). Výsledky CL jsou hodnoceny následovně:  

<0.5%, Jistě nepravděpodobný 

0.5-5%, Velmi nepravděpodobný 

 5-25%, Nepravděpodobný 

25-75%, Možný 

75-95%, Pravděpodobný 

95-99.5%, Velmi pravděpodobný 

 >99.5%, Jistě pravděpodobný 

K této hodnotě je následovně přidáno, je-li efekt žádoucí, nepatrný nebo nežádoucí. 

10 Výsledky 

10.1 Výskyt kritické fáze pohybu 

Kritická fáze pohybu se vyskytovala v rámci tohoto experimentu primárně u BP, 

sekundárně u VP při stanovené velikosti odporu 4RM. 

U VP byla kritická fáze pohybu posledních 10 cm od doteku držadla a břicha, tedy 

závěrečná část koncentrické fáze. 

 U BP se kritická fáze vyskytovala v momentě, kdy proband svíral v loktech úhel 90°. 

Tato fáze provedení koncentrické části opakování byla vždy momentem selhání 

probandů.  
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10.2 Testovaný vzorek 

  Výška (v 
cm) 

Váha (v 
kg) 

Věk 4RM BP (v 
kg) 

4RM VP (v 
kg) 

4RM FT(v 
kg) 

Prob 1 183 111 26 95 85 16 

Prob 2 180 83 24 95 90 18 

Prob 3 187 85 23 95 80 15 

Prob 4 191 99 22 100 100 16 

Prob 5 186 84 24 85 65 12,5 

Prob 6 187 80 26 75 65 13 

Prob 7 190 87,5 23 100 92,5 16 

Prob 8 178 72 28 90 55 12 

Prob 9 183 84 23 95 85 16 

Prob 10 184 79 23 90 77,5 14 

Tabulka 5 - testovaný vzorek (vlastní zpracování) 

 

10.3 Výsledky experimentu 

  Počet 
zvládnutých 
setů - KON 

Počet zvládnutých 
setů – ANT 

Počet zvládnutých 
setů – AGO 

Šíře úchopu (v cm) 

Prob 1 3 5 2 77 

Prob 2 7 10 1 70 

Prob 3 3 4 1 78 

Prob 4 4 6 1 80 

Prob 5 4 5 1 72 

Prob 6 7 7 5 80 

Prob 7 6 10 2 69 

Prob 8 6 6 1 64 

Prob 9 5 7 2 80 

Prob 10 5 6 1 76 

Tabulka 6 - Výsledky experimentu (vlastní zpracování) 

 



35 

 

 

Graf 1 - Výsledky experimentu (vlastní zpracování) 

 

10.4 MBD analýza 

 Průměr SD Pravděpodobnost 

změny vůči 

kontrolní 

skupině 

% rozdíl vůči 

kontrolní 

skupině 

Inference 

mezi 

skupinami 

Kontrolní 5 1,4    

Agonistická 

dvojsérie 

1,7 1,2 [0; 0; 100] 

Nežádoucí 

-38% +72,2% 

Antagonistická 

dvojsérie 

6,16 1,9 [95; 5; 0] 

Žádoucí 

+19,7% 

Tabulka 7 - MBD analýza (vlastní zpracování), V závorce uvedena pravděpodobnost 

změny-odlišnosti vůči kontrolní skupině. [žádoucí efekt; nepatrná změna; nežádoucí efekt] 

Výsledky a jejich následná analýza ukazují, že schéma Antagonistické dvojsérie (ANT) 

umožnilo zvládnout největší počet sérií. Oproti schématu kontrolnímu (KON) umožnilo 

schéma ANT zvládnout v průměru o 1 více sérií. Nejvyššího rozdílu dosáhl proband č. 

7, jehož rozdíl mezi K a ANT činí 4 série. Každý proband zvládl alespoň stejný počet 
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sérií při KON jako při ANT. Dle analýzy výsledků MBD je tento efekt ANT velice 

pravděpodobný a žádoucí. Hypotéza 1 tedy byla částečně potvrzena. 

Hypotéza 2, tedy že agonistická dvojsérie přetíží primární hybače natolik, že dojde 

k redukci počtu sérií, byla potvrzena ze 100%. Až na jednoho probanda nepřekročil 

počet zvládnutých sérií u schématu agonistické dvojsérie (AGO) číslo 2. MBD analýza 

rovněž potvrdila výsledky 100% pravděpodobností výskytu nežádoucího efektu na 

výkon probanda. 

11 Diskuse 

Naměřené výsledky experimentu této práce potvrzují první stanovenou hypotézu, tedy 

že antagonický systém tréninku umožní provedení více sérií se submaximálním 

odporem. Všichni probandi dosáhli při antagonistické dvojsérii stejného, nebo vyššího 

počtu zvládnutých sérií, než při běžné sérii nebo agonistické dvojsérii. Studie: „The 

Effect of a Complex Agonist and Antagonist Resistance Training Protocol on Volume 

Load, Power Output, Electromyographic Responses, and Efficiency“ od Robbinse, 

(2010) potvrzuje, že antagonistická dvojsérie nemá negativní vliv na maximální sílu a 

na výsledné množství vykonané práce u měřeného cviku v měřeném časovém úseku 20 

minut, kde probandi vykonali (3 sety s dobou odpočinku 4 minuty  mezi sety. Rovněž 

říká, že antagonistická dvojsérie umožňuje vykonat větší množství vykonané práce ve 

stejném časovém úseku bez nadměrného snížení výkonu probanda. Výsledky této práce 

tak nejen výsledky zmíněné studie potvrzují, ale i rozšiřují, jelikož probandi v této práci 

dosahovali celkové délky experimentu do 45 minut při stejném testovacím schématu. 

Tato práce tedy jako první popisuje pozitivní efekt antagonistické dvojsérie na celkový 

počet zvládnutých sérií. Pravděpodobně první důležitou podmínkou je dlouhý interval 

odpočinku (4 minuty), který figuruje i v ostatních studiích sledujících vliv 

antagonistické dvojsérie na výsledné parametry tréninkové jednotky. Takto dlouhý 

interval odpočinku umožňuje probandům provádět následné série v téměř neunaveném 

stavu.  

Tyto výsledky mohou být podpořeny výsledky (Maia, 2017), kdy krátká pauza dočasně 

navýšila zvládnutý počet opakování. Jelikož v této práci byla pauza mezi 

antagonistickými cviky 20 vteřin, je možné, že se tento fenomén projevil při každé sérii, 

čímž navyšoval výkonnost.  
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Výsledky této práce rovněž potvrdily hypotézu druhou, aneb že agonistická dvojsérie 

přetíží primární hybače natolik, že dojde k redukci počtu sérií. Probandi zvládli 

v průměru pouze 1-2 agonistické dvojsérie, dokud nedosáhli takové únavy primárních 

hybačů, která jim neumožňovala provést další opakování. Jedním z důvodů může být 

doba trvání zátěže (TUT). Primární hybače (v této práci především tricepsy) při 

agonistické dvojsérii mají výsledný TUT při tempu 3010 2x 16 vteřin s  pauzou 20 

vteřin. Tato krátká pauza neumožňuje dosáhnout plného zotavení před následujícím 

zatížením. Navíc výsledný TUT již tricepsy nejen akutně, ale i kumulativně unavuje, 

jedná se tedy prakticky o předvyčerpání tricepsů probanda, což má za následek úbytek 

síly. Tato práce tak potvrzuje, že AGO není vhodná pro budování síly. 

Hlavním limitem této práce je.testovaný vzorek, který byl složen z 10-ti mužů ve věku 

22-28 let o hmotnosti (v kg) 86,45 ± 10,5 a výšce (v cm) 184,9 ± 3,9. Všichni byli 

pokročilí v oblasti silového tréninku a měli zkušenosti s BP, VP i FT. Jednalo se však o 

sportovce z různých sportovních odvětví, kteří silový trénink využívají jako způsob 

tělesného rozvoje, korekci tělesných dysbalancí vytvořených sportem či jako pravidelné 

hobby. Otázkou je, zda- li by výsledky byly odlišné u jedinců podstupujících stejný 

denní režim se stejným přístupem k silovému tréninku, či nikoliv. 

Druhým limitem je rozdílná síla a sportovní historie probandů. Jelikož se probandi 

věnovali ve své historii rozdílným sportům a pohybovým vzorcům, je možné, že jejich 

podíl generované síly hlavních hybačů u BP byl rozdílný. Tento fakt mohl ovlivnit 

výsledky především agonistické dvojsérie, kde jedinci, jejichž prsní svaly při BP 

pracovali ve vyšším poměru oproti tricepsům, měli výhodu, jelikož jejich unavené 

tricepsy tvořili menší procento z výsledné generované síly.  

Přínosem této práce jsou výsledky, které dokazují, že antagonistická dvojsérie je 

efektivní nejen pro navýšení maximální síly probanda, ale i submaximální síly, a to 

v době trvání experimentu až 47 minut při době odpočinku 4 minuty mezi sety a 20 

vteřin mezi antagonistickými cviky. Antagonistická dvojsérie je tak vhodným nástrojem 

pro zvýšení tréninkového objemu, maximální síly, submaximální síly a efektivity 

tréninku. 
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12 Závěr 

Tato práce zkoumala efekt antagonistické a agonistické dvojsérie na submaximální 

výkon v BP. Jejím cílem bylo zjistit odpovědi na dvě stanovené hypotézy. Zda 

antagonistický systém tréninku umožní provedení více sérií se submaximálním 

odporem, čímž může zvýšit tréninkový objem, a zda agonistická dvojsérie přetíží 

primární hybače natolik, že dojde k redukci počtu sérií u pokročilých jedinců v oblasti 

silového tréninku. Výsledky měly rozšířit znalosti o využití těchto dvou dvojsérií 

v tréninkových cyklech všech sportovců. 

Cílem teoretické části této práce byl popis a vysvětlení všech potřebných teoretických 

podkladů pro pochopení a úspěšné provedení praktické části neboli experimentu. 

Zaměřuje se na podrobné vysvětlení rolí jednotlivých zátěžových parametrů 

v tréninkové jednotce, dále na vysvětlení metod rozvoje silových schopností a následně 

na tréninkové metody manipulující se sériemi, kde byla podrobně vysvětlena AGO a 

ANT. V závěru teoretické části se nachází podrobný rozpis správného technického 

provedení cviků BP, VP a FT. Čtenář po přečtení teoretické části získává povědomí o 

problematice daného tématu a pojmech, které jsou dále zmiňovány a rozebírány 

v praktické části. 

Hlavní částí této práce je její praktická část, tedy podrobnosti o průběhu a výsledcích 

experimentu. Cílem této části bylo zjistit, jaký efekt má ANT a AGO na submaximální 

výkon v BP. Výsledkem této práce byly signifikantní rozdíly v počtu zvládnutých sérií 

BP ve schématech KON, ANT a AGO. Pomocí experimentu a následné analýzy dat 

bylo zjištěno, AGO má negativní vliv na submaximální výkon (-38 % oproti KON) se 

100% pravděpodobností, naopak ANT má na submaximální výkon vliv pozitivní 

(+19,7% oproti KON) s 95% pravděpodobností. Využití AGO se tak jeví jako vhodná 

metoda pro navýšení submaximálního výkonu v BP. 

Výstupem této práce jsou validní výsledky, které dále rozšiřují znalosti o využití 

antagonistické a agonistické dvojsérie v tréninku.  
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